
A Inflação, que em Outubro representava 6,5% das respostas, 
veio a aumentar ao longo destes meses de forma exponencial, 
atingindo no mês de Maio o valor de 42% -  a maior percenta-
gem de preocupações desde o inicio da realização do Baróme-
tro dos Gestores, em Setembro de 2021.

Em sentido inverso, evoluiu o Parâmetro de análise Governo e 
Politica. Desde Outubro esta era a principal preocupação dos 
Gestores Portugueses, atingindo o pico percentual em Dezem-
bro, onde cerca de 35% das respostas dos Gestores inquiridos 
apontaram nesse sentido. 

É de salientar que no periodo pós-eleitoral, a partir de Janei-
ro, este indicador começou a decair representando no presen-
te mês de Maio apenas 6%  das preocupações dos Gestores.

No presente mês de Maio o que menos parece representar 
uma preocupação expressiva para os Gestores têm sido os 
indicadores de Corrupção e Digitalização Tecnológica, sendo 
que este último não registou qualquer resposta.
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Inflação, Cadeias Logísticas e Contratação  
e Retenção de Talentos continuam no podium 
da preocupação dos Gestores pelo terceiro 
mês consecutivo.

Optimismo
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Quanto ao optimismo
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Quanto ao optimismo é de salientar que em Maio, regista-se, com 3,01 

o melhor valor desde Janeiro, já acima de 3, um indicador positivo de-

pois de entre Fevereiro e Abril se terem registado sempre indicadores 

de optimismo abaixo de 3 – negativos. 

FAE, Fórum dos Administradores e Gestores de Empresas lançou em 

Setembro um inquérito mensal aos seus associados sobre o que mais 

preocupa os gestores e administradores de empresas, para os próxi-

mos 12 meses, incluindo também o nível de optimismo e pessimismo 

para esse período. Com as respostas, numa média entre 170 a 210 em 

cada um, pretende-se construir um barómetro mensal que indique em 

cada momento e registe também, numa série longa, a evolução das 

preocupações e optimismo dos gestores portugueses. O FAE é a asso-

ciação representativa dos gestores portugueses, desde 1979, e conta 

entre os seus associados os gestores das maiores empresas portugue-

sas, incluindo 12 CEOs do actual PSI. 


